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Sak 45/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 46/17: Godkjenning av referat fra 31.10.17 

  Referatet ble godkjent og signert i møtet 

     

Sak 47/17: Strategisk plan 2017 – fast oppfølgingssak 

  Resultater nasjonale prøver 5. trinn og videre oppfølging 

Resultatene fra nasjonale prøver 5. trinn gjennomført høsten 2017, viser stort sett 

samme tall som tidligere år både i lesing, regning og i engelsk. Det er fortsatt 

bekymringsfullt at en stor andel elever ikke har grunnleggende ferdigheter i regning 

og lesing. 

 

Samtidig vet vi at både Stenbråten skole og Lofsrud skole løfter elever 

resultatmessig over tid, noe som vil gi elevene våre større mulighet til å fullføre 

videregående skole. 

 

Resultatene viser også at det er forskjell mellom klassene. Tallene gjennomgås med 

lærerne på trinnet, og vi setter opp kurs og grupper for å kunne heve elever, spesielt 

opp fra nivå 1 til 2. Lærerne på både 4. og 5. trinn tilbys oppfølgingskurs gjennom 

Utdanningsetaten. 

     

Sak 48/17: Budsjettoppfølging 2017– fast oppfølgingssak 

Driftsrapporten for AKS pr. 30.11.17 viser et mindreforbruk på 6,09 %. Dette vil i 

stor grad gå til å ansette flere personer. AKS regner med at budsjettet er i balanse 

ved årsskiftet. 

 

Driftsrapporten for skolen viser et merforbruk pr. 30.11.17 på 1,49 %. Avviket 

skyldes i stor grad økte utgifter til skoleassistenter og mindre refusjon enn 

forventet. Noe skyldes også nedgang i elevtall og høstjusteringer for antall elever 

med særskilt norsk. 
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Sak 49/17:  Oppgradering av skolens uteområde v/FAU 

FAU ønsker å bidra til å oppgradere skolens uteområder og har søkt om OBOS-

midler til blant annet: 

- Kunstgress, det vises til tidligere søknad, fortsatt ikke endelig utredet fra 

bydelsadministrasjonen 

- Oppgradering av lekeapparatene 

- Oppgradering av utelys/generell belysning 

- Tilrettelagte lekeapparater for elever med spesielle behov 

 

Rektor presiserer at alle søknader om endring/oppgradering må gjennom 

Undervisningsbygg som både eier og drifter skolebygg og skolegård. FAU anmoder 

skolen om å søke midler via UDEs skolegårdsprosjekt for å komme på liste over 

skoler med oppgraderingsbehov. 

 

Rektor/assisterende rektor sender søknad om oppgradering av skolegård til ASA 

(avdeling for skoleanlegg). 

   

Sak 50/17: Diverse annen informasjon fra rektor 

  Rektor orienterte kort om hva som skjer i desember av fellesaktiviteter: 

  13. desember: Lucia-prosesjon v/2. trinn 

  18. desember: Juletregang for alle klassene 

  20. desember: Julegudstjeneste i Mortensrud kirke og Julesamling på skolen 

  21. desember: Siste skoledag 

   

Sak 51/17: Diverse informasjon fra medlemmene 

Medlemmene ønsker å få tilsendt skolens driftsrapport før budsjettet skal legges. 

Det må tas høyde for at alle kostandene ikke er ført på det tidspunktet rapporten 

sendes ut. 

 

Sak 52/17: Eventuelt 

- Sette datoer for vårens møter 

Forslag: 09.01 og 20.03, samt flere datoer som vil komme 

- Rektor takker for samarbeidet. Hun slutter ved Stenbråten skole 31.12.17. 

Nina Merete takker DS for det gode samarbeidet. DS har alltid vært positive og 

støttende til rektors og skolens arbeid.  

 

Takk for meg! 

Jeg ønsker dere alle lykke til videre med det viktige arbeidet for elevene og skolen. 

 

 

 

Signaturer 

 

 

_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Nina Merete Norli Ringnes 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

    

Kopi til Assisterende rektor 

 


